STUDIEpunt: Sterk in Werk!

Als het er wel in zit, maar niet uitkomt.
Met de handen in het haar.
Hoe vaak komt het niet voor dat de cijfers van een kind achterblijven bij de
verwachting. Iedereen lijkt te weten dat hij het wel kan. Maar waarom zijn de
cijfers dan zo klaag, waarom dreigt hij te blijven zitten, waarom doet hij veel te
weinig aan zijn huiswerk, waarom stelt hij alles uit tot het laatste moment, waarom
lukt het dan ook nog niet, waarom gaat hij gamen in plaats van huiswerk doen ,
waarom, waarom, …….

Leren plannen en leren leren: Studiehulp
Er zijn zo veel jongeren die echt wel kunnen
leren, maar waarbij het gewoon (even) niet
lukt. De school doet er zelf van alles aan, maar
thuis moet de jongere het zelf doen, indien
mogelijk geholpen door de ouders. Maar als de
ouders geen tijd hebben? Dan kunnen ze het
uitbesteden aan experts: de coaches van
STUDIEpunt. Jong geleerd is immers oud gedaan! In het standaard arrangement komen ze
vier middagen, na schooltijd om gecoacht te worden. In sommige gevallen maar 3
middagen.

Werkwijze
Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, kleine groepen, aanleren van (studie en sociale) vaardigheden en aanbrengen van structuur. We
werken met studieplanners, waarin we het huiswerk plannen en waarmee we
communiceren met de ouders. Er wordt veel aandacht besteed aan het reflecteren
op de werkhouding in de les en de voordelen er van bij het doen van huiswerk.
Ons doel: het juiste leer en werkgedrag aanbrengen bij de jongeren, zodat ze
bewust met hun huiswerk(tijd) leren omgaan, ook als ze het zelfstandig moeten
gaan doen.

Natuurlijk zijn er de studielessen die door school aangebonden werden. Die lessen
zijn door de bank genomen goed. Maar ze komen voor sommige jongeren in een
verkeerde lijd (vroeg in het schooljaar, als het allemaal nog goed gaat op hun eigen
manier) en/of de verkeerde omgeving. (een klas met 30 anderen)
Natuurlijk heeft niet elk kind deze extra hulp (nu al) nodig. Maar moeten we altijd
wachten totdat het kind is blijven zitten. U kent uw kind het beste!

Goede hulp in een veilige en rustige omgeving
Onze begeleiders zijn jonge, enthousiaste actieve christenen die goed weten wat er
in jongeren omgaat. Deze jonge mensen hebben door de regel snel een geode
relatie met de jongeren, omdat ze jong zijn en zelf nog in het leerproces zitten. Veel
begeleiders hebben een studie die te maken heeft met opvoeden en leerproblemen
of willen graag het onderwijs is.

Activiteiten
Naast de genoemde coaching trajecten,
bieden wij aan:
Werken onder Leiding: een lichte variant voor jongeren die al geleerd hebben om te plannen en te leren, maar het nog niet zelfstandig kunnen
bijles,
Individuele begeleiding.

Geïnteresseerd?
U kunt eerst nog op onze site kijken (www.gsgstudie.nl) voor meer informatie en de
reacties van ervaringsdeskundigen: ouders die u voorgingen. Voor meer info en
aanmelding: contact@gsgstudie.nl, 050- 52 44 557 of 06-16 00 67 31

